Veiledning – hvem kan få TILRETTELEGGINGSTILSKUDD?
1. Grunnlaget for tilrettelegging (behovet)
I følge forskriftene (se nedenfor) skal det redegjøres for hvorfor det trengs særskilt tilrettelegging av
undervisningen. I merknadsfeltet i KursAdmin beskrives kort behovet for tilrettelagt kurs med
utgangspunkt i deltakernes behov, f eks behovet for tilpasning av studieplan og læremateriell
(pedagogiske behov) og ytre rammer (praktisk og fysisk tilrettelegging).
2. Kostnader ved tilrettelegging
Tilretteleggingstilskuddet gis som et tillegg til opplæringstilskuddet. Når kurset registreres i
KursAdmin kan det samtidig søkes om dekning av ekstra kostnader ved kurset som følge av
tilretteleggingen (se rundskriv F-16-10 nedenfor).
Slike kostnader kan være utgifter til pedagogisk tilrettelegging (f eks ekstra lærerkrefter, tilpasset
studieplan/forlenget kurs, produksjon av tilrettelagt materiell og tilpasset repertoar, egnet teknisk
utstyr) og/eller utgifter til praktisk tilrettelegging (f eks transport, tilrettelagte kurslokaler/husleie,
tolk, lønn til ekstra kursassistenter, oppfølging og motivering på telefon/SMS/mail mellom de faste
kurskveldene) og lignende.
Kopi av bilag for godkjente tilretteleggingskostnader skal følge rapportskjemaet (lastes opp som
vedlegg i KursAdmin – se egen veiledning for kurs med tilretteleggingstilskudd). Med bilag menes
kvitteringer/bankbilag som viser tydelig hva som er betalt, hvem som har betalt – og til hvem beløpet
er betalt.
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GENERELT OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD
Tilretteleggingstilskuddet skal dekke ekstra kostnader knyttet til kurset for deltakere som trenger
særskilt hjelp og/eller tilrettelegging for å kunne delta. Tilretteleggingstilskuddet er hjemlet i Lov
om voksenopplæring § 6. Modell for statstilskudd til studieforbund:
Studieforbund som er godkjent etter § 5 i loven kan få statstilskudd. Statstilskuddet består av
følgende komponenter:
a)
Grunntilskudd
b)
Opplæringstilskudd
c)
Tilretteleggingstilskudd
Kun kurs som fyller kravene til opplæringstilskudd kan få tilretteleggingstilskudd:

I Musikkens studieforbund er kravet til et tilskuddsberettiget tiltak at kurset har minimum tre
deltakere som har deltatt minst ¾ av kurstimene i et kurs som går over minimum 8 timer. Kurset skal
følge forhåndsgodkjent studieplan og være kunngjort åpent før kursstart. For at kurset skal kunne
søke tilretteleggingstilskudd må minimum én av de godkjente deltakerne i kurset ha behov for
særskilt hjelp og/eller tilrettelegging.
På kurs der det gis tilretteleggingstilskudd, og som er planlagt gjennomført med tre eller flere
deltakere, kan det gis dispensasjon fra kravet om at minst 3 deltakere skal ha vært tilstede minst
¾ av kurstimene. Søknad sendes fylkesleddet i MSF så snart kursarrangør ser at antall fullførende
deltakere er så lavt at kurset står i fare for ikke å kunne godkjennes. Dispensasjonssøknader
behandles og avgjøres administrativt i Musikkens studieforbund sentralt.
Skriftlig vedtak om innvilget dispensasjon skal følge kursrapporten.

Departementet kom i desember 2010 med retningslinjer for tilretteleggingstilskuddet:

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler
1.

TILRETTELEGGINGSTILSKUDD

Voksenopplæringsloven av 1976 hadde i § 24 bestemmelser om tilskudd til tiltak for
særlige målgrupper. Bestemmelsene er ikke videreført i gjeldende lov. Tilskuddet til
særlige målgrupper er erstattet med tilretteleggingstilskudd. Det nye regelverket
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representerer en endring, ved at tilskudd ikke lengre gis til særlige grupper. Det er
behovet for tilrettelegging av opplæringen som utløser tilskudd. […]
Departementet vil først understreke at opplæringstilskuddet er grunnlaget for alle kurs.
Tilretteleggingstilskuddet kommer i tillegg til opplæringstilskuddet, og skal dekke ekstra
kostnader knyttet til kurset for deltagere som trenger særskilt hjelp og/eller
tilrettelegging for å kunne delta. [vår uth.]
Forskriften § 8 fjerde ledd lyder:
”Tilretteleggingstilskuddet gis som et tillegg til opplæringstilskuddet.
Tilretteleggingstilskudd fastsettes på grunnlag av antall kurstimer gjennomført av deltagere
med dokumentert behov for særskilt tilrettelegging av undervisningen. Det skal foreligge
materiale som redegjør for grunnlaget for at det trengs særskilt tilrettelegging av
undervisningen.”
[…]
Forskriften § 7 fjerde ledd fastsetter at tilretteleggingstilskudd gis for deltagere som
trenger særlig tilrettelegging for å kunne delta i læring. Det følger av § 7 sjette ledd siste
punktum at:
”Tilretteleggingstilskuddet skal brukes til å fjerne hindringer for deltaking i opplæring.”
Tilretteleggingstilskuddet vil kunne nyttes til å kompensere de ekstra utgiftene
studieforbundene har knyttet til tilrettelegging av opplæring for deltagere som har behov
for dette.
[…]
Studieforbundet skal årlig rapportere til Vox om bruk av tilretteleggingstilskuddet.
Kostnadene til tilretteleggingstiltak skal spesifiseres i regnskapet. Dokumentasjon skal
være tilgjengelig hos studieforbundet.
(Utdrag fra Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler av 06.12.10)

Ta kontakt med Musikkens studieforbund hvis det er spørsmål!
www.musikkensstudieforbund.no
http://www.musikk.no/fylkesmusikkrad/

MSF 2013

130620

